
1. accident: wypadek
2. activity: czynność
3. always: zawsze
4. amazing: zdumiewający, zaskakujący
5. ankle: kostka
6. arm: ramię
7. athletics: lekkoatletyka
8. awful: okropny, straszny
9. back: plecy
10. badly: źle, kiepsko
11. ball: piłka
12. ballroom dancing: taniec towarzyski
13. band: grupa muzyczna, zespół
14. BASE jumping: sport ekstremalny polegający na wykonywaniu

skoków spadochronowych z wysokich obiektów
15. basketball: koszykówka
16. bat: kij (np. do gry w baseball)
17. beat: pokonywać
18. beautifully: pięknie
19. beginner: początkujący
20. board game: gra planszowa
21. bowling: kręgle
22. bridge: most
23. brilliant: świetny, genialny
24. building: budynek
25. bungee jumping: skoki na bungee
26. busy: pracowity, ruchliwy, zajęty
27. can't stand: nie znosić
28. carefully: ostrożnie
29. carry: nosić
30. cave diving: nurkowanie w jaskiniach
31. cheek: policzek
32. cheer: wznosić okrzyki, wiwatować
33. cheerleading: cheerleading, zachęcanie publiczności do

aplauzu podczas zawodów sportowych
34. chess: szachy
35. chest: klatka piersiowa
36. chin: broda
37. classical music: muzyka klasyczna
38. climb: wspinać się
39. compete: rywalizować
40. crowd: tłum
41. cycling: jazda na rowerze
42. dancing: taniec
43. dangerous: niebezpieczny
44. darts: rzutki, rzucanie strzałek do tarczy
45. deep: głęboki
46. dive: skakać do wody, nurkować
47. diving: skoki do wody, nurkowanie
48. drama: dramat, sztuka dramatyczna
49. draw: rysować
50. drawing: rysunek

51. ear: ucho
52. early: wcześnie
53. easily: z łatwością
54. elbow: łokieć
55. entertain: bawić, zabawiać
56. especially: zwłaszcza, szczególnie
57. extremely: niezmiernie, szalenie
58. eyebrow: brew
59. face: twarz
60. fashion: moda
61. fast: szybki
62. fight: walczyć, bić się
63. final: finał
64. finger: palec
65. fit: w (dobrej) formie, zdrowy
66. fluently: biegle
67. foot: stopa
68. football: piłka nożna
69. forget: zapominać
70. free running: free running, sport ekstremalny: bieganie po

przestrzenie miasta (z elementami akrobatyki)
71. front: przód
72. get out: wydostać się (z)
73. goal: bramka
74. go out: wychodzić (na miasto) z przyjaciółmi
75. ground: grunt, ziemia
76. gymnastics: gimnastyka
77. hair: włosy
78. hand: dłoń
79. happen: zdarzać się
80. hardly ever: prawie wcale
81. head: głowa
82. healthy: zdrowy
83. helmet: kask
84. hill: wzgórze, pagórek
85. hit: uderzać
86. ice hockey: hokej na lodzie
87. ice skating: łyżwiarstwo
88. interested: zainteresowany
89. join: dołączyć, zapisać się do czegoś, przyłączać się do

czegoś/kogoś
90. jump: skakać
91. keen on: bardzo zainteresowany (czymś)
92. keeping fit: dbanie o kondycję fizyczną
93. knee: kolano
94. late: późno
95. leg: noga
96. letter: list
97. lie down: kłaść się
98. light: światło
99. loud: głośny
100. loudly: głośno
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101. luge racing: saneczkarstwo
102. midnight: północ (12 w nocy)
103. mouth: usta
104. neck: szyja
105. never: nigdy
106. nose: nos
107. often: często
108. parachute: spadochron
109. P.E (physical education): wychowanie fizyczne
110. popular: popularny
111. post: wysyłać pocztą, poczta
112. prefer: woleć
113. pretty: ładny
114. prize: nagroda
115. professional: profesjonalny, zawodowy
116. quickly: szybko, prędko
117. quite: dosyć, dość
118. race: wyścig
119. reality: rzeczywistość
120. remember: pamiętać, przypominać sobie
121. reply: odpowiadać
122. rollerblading: jazda na łyżworolkach
123. roof: dach
124. routine: układ
125. rule: przepis, reguła, zasada
126. run: biegać
127. running: bieganie
128. score: zdobywać punkty lub gole
129. sea: morze
130. secondary school: szkoła średnia
131. shoulder: ramię
132. skateboarding: jazda na deskorolce
133. skating: jazda na łyżwach
134. skilful: wprawny, zręczny
135. slowly: powoli
136. sometimes: czasami
137. sporty: wysportowany
138. stomach: żołądek, brzuch
139. street luge: saneczkarstwo uliczne
140. strong: silny, mocny
141. stupid: głupi
142. suddenly: nagle, niespodziewanie
143. surfing the Net: surfowanie po stronach internetowych
144. swimming: pływanie
145. taking photos: robienie zdjęć
146. team: drużyna
147. teenager: nastolatek
148. terrible: straszny, okropny
149. text message: wiadomość tekstowa, sms
150. thigh: udo
151. tidy: sprzątać, porządkować
152. tired: zmęczony
153. toe: palec u nogi

154. tomorrow: jutro
155. train: trenować
156. turn off: wyłączyć
157. type: pisać na komputerze
158. uniform: mundurek
159. untidy: nieporządny, niechlujny
160. usually: zwykle
161. video games: gry wideo
162. view: widok
163. wash up: zmywać naczynia
164. watching films: oglądanie filmów
165. weather: pogoda
166. well: dobrze
167. whistle: gwizdać
168. win: wygrywać, zwyciężać
169. wrist: nadgarstek
170. writer: pisarz
171. youth club: klub młodzieżowy
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